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YÖNETMELİKLER
Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/11/2004 tarihli ve 25647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM); örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm
mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili standartlara
uygun olarak her türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara
uygun olarak personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler,
çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla
iş birliğini geliştirmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – BAUSEM, 1 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası alanlarda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
a) Genel katılıma açık eğitimler (Sertifika programları ve atölyeler).
b) Firmalara özel programlar.
c) Meslek edindirme kursları.
ç) Uzaktan eğitim (Çevrim içi ve çevrim dışı) programları.
d) Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler.
e) Eğitim danışmanlık hizmetleri.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “BÜSEM’in” ibaresi
“BAUSEM’in” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/11/2004
25647
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/7/2013
28701
29/7/2016
29765
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Fenerbahçe Üniversitesinden:
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,
idari ve akademik organları ile görevlerine ilişkin genel esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesinin yönetimine, işleyişine,
idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek
172 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Mütevelli Heyet: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
e) Vakıf: Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfını,
f) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri
Mütevelli Heyet
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili kanun
ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip olan kişiler arasından seçilen en az
7 kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesidir.
(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Görev süresi sona eren
Başkan yeniden seçilebilir.
(3) Mütevelli Heyet üyelerinden birisi görevinden ayrıldığında veya süresinin sona ermesi durumunda boşalan üyeliğin yerine Vakıf Yönetim Kurulu, en geç bir ay içinde dört yıl
süreyle görev yapmak üzere yeni bir üye seçer. Görev süresi sona eren üye yeniden Mütevelli
Heyet Üyesi seçilebilir.
(4) Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
(5) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet
üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya
katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.
(6) Mütevelli Heyet, ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve
karar alır.
(7) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organıdır.
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Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.
b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak.
c) Senatoda hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak, Üniversite organlarınca hazırlanan iç işleyişe ilişkin düzenleyici işlemler hakkında karar vermek.
ç) Vekil Rektörü veya Rektörü ilgili mevzuata uygun olarak atamak.
d) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini ve atamalarını onaylamak.
e) Üniversite bütçesini ve yatırım programını onaylamak.
f) Üniversitenin yıllık bilançosu ve gelir-gider tablolarını onaylamak.
g) Üniversiteye gayrimenkul alımı ve kiralanması ile Üniversiteye ait gayrimenkullerin
satımı, kiraya verilmesi ve üzerlerinde ayni haklar tesisine karar vermek.
ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Mütevelli Heyet, görevin niteliği ve mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile yetkilerinden bir kısmını Rektöre devredebilir.
Başkan ve görevleri
MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Görev
süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir.
(2) Başkan, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve kendisine
verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyete bilgi verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri
Senato
MADDE 8 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her
fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü müdürlerinden oluşur. Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda Senato
toplantısına oy hakkı olmaksızın davet edilir.
(2) Senato, Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli
Heyet tarafından iletilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar ile ilgili önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunar; Yükseköğretim Kurulu mevzuatı
ve diğer ilgili mevzuat ile bu Yönetmelik tarafından Senatoya verilen diğer görevleri yapar.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye
bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için
seçilen üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulu, Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörlüğün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur; fakülte ve enstitü yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlar ve mevzuat ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar.
Rektör ve görevleri
MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Üniversite içinden veya dışından, dört yıl için Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı
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tarafından atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, asaleten
atanma öncesinde Vekil Rektör atayabilir, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine
devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir.
(2) Rektör, 2547 sayılı Kanun ile Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapar
ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında ve Üniversitenin stratejik planının hazırlanması ve
uygulanmasında; bütçenin ve mali tabloların hazırlanmasında Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Rektör, Mütevelli Heyet tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.
Rektör yardımcıları
MADDE 11 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmaları amacıyla Rektörün önerisi
üzerine Mütevelli Heyetin kararı ile Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından mevzuat ile
getirilen sınırlar dahilinde, yeterli ve gerekli sayıda kişi rektör yardımcısı olarak atanabilir.
Rektör yardımcılarının görevleri Rektör tarafından belirlenir.
(2) Rektör yardımcıları aynı usul ile değiştirilebilir. Rektör yardımcılarının görev süresi
Rektörün görev süresi ile sınırlıdır.
(3) Rektör görevi başında bulunamadığı hallerde, rektör yardımcılarından birisini vekil
olarak bırakır.
Dekanlar ve enstitü müdürleri
MADDE 12 – (1) Dekanlar, Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır.
(2) Rektörlüğe bağlı enstitü müdürleri, üniversitenin araştırma ve uygulama merkezleri,
kurulları veya komisyonlarında görev yapacak yöneticiler Rektör tarafından atanır.
(3) Dekan ve enstitü müdürlerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren
dekan veya enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.
(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, akademik birimlerinin temsilcisidir ve birimlerinin
öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ile öğretim
ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, öğrencilere gerekli
hizmetlerin sağlanmasından Rektörlüğe karşı sorumludur.
(5) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen
görevleri yapar.
Bölüm başkanlığı
MADDE 13 – (1) Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Bölüm başkanlarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren bölüm başkanı yeniden atanabilir.
Öğretim elamanları
MADDE 14 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma
görevlilerinden oluşur.
(2) Öğretim üyeleri, bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir. Öğretim üyelerinin atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak
aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri
yapar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Projeler ve danışmanlık hizmetleri
MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi,
öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından Mütevelli Heyetin onayına
sunulur.
Hesap dönemi
MADDE 16 – (1) Üniversitenin hesap dönemi 1 Eylül’de başlayıp, 31 Ağustos tarihinde sona erer.
Mali tablolar
MADDE 17 – (1) Üniversitenin bilanço ve yıllık gelir gider tablosu ile diğer mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve hesap dönemini izleyen üç ay içerisinde Mütevelli Heyete sunulur.
(2) Mütevelli Heyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablolarının bağımsız dış denetimini yaptırabilir.
Gelir kaynakları
MADDE 18 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler.
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.
c) Araştırma-geliştirme ile danışmanlık hizmet ve projelerinden elde edilecek gelirler.
ç) Üniversite dışına verilecek hizmetlerden sağlanan gelirler.
d) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıf tarafından yapılacak yardımlar.
e) Ayni ve nakdi bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun
gördüğü ölçüde ve kapsamda Rektöre devredebilir.
İzin
MADDE 20 – (1) Üniversitedeki eğitim ve diğer işlerin aksatılmaması kaydı ile çalışanlar, mevzuat ile öngörülen izin hakkına sahiptirler.
(2) Rektör yardımcıları, dekan, enstitü müdürleri ve akademik ve idari personelin izinlerini Rektör; Rektörün iznini Başkan verir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI
İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/5)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/6/2019 tarihli ve 1199 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu
(GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi
ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/6/2019 tarihli ve 1199 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın
ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece
söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.
(2) Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza
Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri”
kısmında elektronik imza ile yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.
(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında
Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ
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seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi
gereken belgelerin, Ek-3’te yer alan formlar çerçevesinde, tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme
yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru
tamamlanır.
(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.
(6) Fiziksel olarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife
kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak
karşılanması esastır. 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/8) kapsamında kontenjan
tahsisi yapılan firmalara, tahsis konusu ürün için ikinci bir tahsis yapılmaz.
(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından
daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim
faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda
yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek
Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine
ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan
e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine
ithalatçı tarafından 5 iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir.
Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.
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İthal lisanslarının süresi
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçerlidir.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması
halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla
ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve
belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,
düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat
Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
2 ADET ENDÜSTRİYEL TERAZİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünden:
2 ADET ENDÜSTRİYEL TERAZİ ALIMI 4734 KİK Kanununun 3-g istisna kapsamında
kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2019/305258

1 - İdarenin
a) Adresi

: İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310
BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

: 272 612 6660 - 272 612 5667

c) Elektronik Posta Adresi

: aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 adet endüstriyel terazi alımı

b) Teslim yeri

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü
Bolvadin/Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati

: 16 Temmuz 2019 Salı günü saat 14.30

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin
edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009
1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve
numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname
kargo ile gönderilecektir.
Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici
teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734
Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983
tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta serbesttir.
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IP SANTRAL (VOIP) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İkmal Merkez
Komutanlığı ihtiyacı IP Santral (VoIP) Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamenin, ihale dokümanının, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. Maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 11.07.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
5671/1-1
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800.000 ADET GÜVENLİK MÜHRÜ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 800.000
adet Güvenlik Mührü, kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari
Şartnamesi ile İhale Ek Şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa
konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar Listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 10.07.2019 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat ile ilgili iç
zarfları aynı tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade
edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik
araştırması yapılacaktır.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
5661/1-1
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1 ADET KBB MUAYENE ÜNİTESİ VE 1 ADET KBB MUAYENE
MİKROSKOBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No
: 2019/275457 1 ADET KBB MUAYENE ÜNİTESİ ve
1 ADET KBB MUAYENE MİKROSKOBU ALIMI
1. İdarenin:
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı Bornova/İZMİR
c) Telefon
: 232 311 21 66 / 232 311 20 14
ç) Belgegeçer
: 232 388 10 74
d) E- posta
: idari@mail.ege.edu.tr
2. İhale Konusu malın:
a) Adı
: 1 ADET KBB MUAYENE ÜNİTESİ ve 1 ADET KBB
MUAYENE MİKROSKOBU ALIMI
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz
Alımları - 1 Adet
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
d) Teslim Tarihi
: 60 (Altmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 12.07.2019 Cuma günü - saat 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini
ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi
işaretlenmiş olacaktır.
4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte
teklif dosyasında belgelemelidir.
4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.
5. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluşan) en düşük olanıdır.
6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
5281/1-1
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MUHTELİF ÇELİK SAC ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden
T.T.K. İhtiyacı Olarak 22 Kalem Muhtelif Çelik Sac Temini 4734 Sayılı Kanunun 3/g
Maddesi Kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/291318

1- İdarenin
a) Adresi

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numaraları

: Tel:0-372 259 47 77 Fax: 0 372-251 19 00 – 0 372 253 12 73

c) Elektronik posta adresi

: Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2- İhale konusu işin nev’i
Malzemenin Cinsi:

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Muhtelif çelik sac temini

b) Teslim yeri

: Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü fatura

22 kalem

muhteviyatı malzemeler için Maden Makineleri Fabrika
İşletme Müdürlüğü Ambarına, diğer Müessese Müdürlükleri
fatura muhteviyatı malzemeler için Müessese ambarlarıdır.
Boşaltma firmaya ait olacaktır.
c) Teslim süresi

: 60 takvim günde teslim

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 29/07/2019 Pazartesi – Saat 1500

c) Dosya No

: 1912014

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
4-2- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-3- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4-4- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4-5- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin
listesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5- Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri saclara ait marka ve teknik özellikleri
gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek
kaşeleyip imzalayacaklardır. Katalog teknik bilgi sayfasında teklif verilen ürünler işaretlenmemiş,
kaşesiz ve imzasız teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-1- Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0
9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.
5-2- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
5-3- Ambalajlama standart olacaktır. Ambalajlar üzerinde malzemeleri tanıtıcı,
silinmeyecek şekilde etiket olacaktır.
5-4- Saclar fatura adreslerine, sacların cinslerine göre her Müessese için ayrı ayrı tahta
palet ve çelik çemberle standart ambalajlama yapılarak sevk edilecektir.
5-5- İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
6- Firmalar, bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna ait
örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN
10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde
belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır
7- Gerek görüldüğünde, firmaca teslimi yapılan ürünlerden numune alınarak akredite
kuruluşlarda testler yaptırılacaktır. Test ücretleri firmaya ait olacaktır.
8- Firma, teslimatla birlikte teklifinde belirttiği markaya göre ilgili her ürüne ait orijinal
ve onaylı test sertifikalarını (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre mekanik özellikler
ve kimyasal bileşim) verecektir. Teslim edilen saclar üzerinde üretici firma, marka, üretim kodu,
standart, model, tarih vs gibi özellikleri içeren damga veya etiketler olacaktır.
9- Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler için
Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı, diğer müessese Müdürlükleri fatura
muhteviyatı malzemeler için Müessese ambarlarıdır. Boşaltma firmaya ait olacaktır.
10- Sipariş miktarındaki tolerans ±%8’i geçmeyecektir.
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11- Faturalar, ekli listede belirtilen malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birimler
adına ayrı ayrı düzenlenecektir.
12- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve
muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
13- Sipariş miktarı ve teknik özellikler ek tablodaki gibi olacaktır.
14- Teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.
14-1- Teklifler en geç 29/07/2019 Pazartesi Saat 1500 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
15- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.
15-1- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15-2- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
16- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
17- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
17-1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
18- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/
Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. “İhale
dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak
isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar
Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza
yatıracaklardır.
19- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
20- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
21- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur.
5560/1-1
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İZMİR İLİ BERGAMA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM TESİSİ KURULMASI VE
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Adı

İzmir İli Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi Kurulması Ve
İşletilmesi İşi
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde bulunan Bergama,
Dikili ve Kınık ilçelerinde oluşan evsel ve evsel nitelikteki katı atıkların
(evsel nitelikli ticari ve kurumsal kaynaklı katı atıklar), çevre ve insan
sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılarak ekonomik değer
yaratılması ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulması için,
2872 sayılı Çevre Kanunu, bu kanuna göre çıkarılan ilgili mevzuat ve İş
bu Şartname hükümleri doğrultusunda;
•

Gerekli tesis, plan, proje, ekipman, mühendislik hizmetleri,

donanım, yazılım, test, montaj, dokümantasyon, devreye alma ve
personel eğitim işlemlerinin yapılarak mevcut Katı Atık Düzenli
Depolama Sahasında Entegre Katı Atık Yönetim Tesisin kurulması,
Bu kapsamda Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi,
Kompost Tesisi ve yenilenebilir enerji kaynağından Elektrik Enerjisi
Niteliği

Üretim Tesisi’ nin kurulması,
•

Kurulan Tesislerin çalıştırılması,

•

Halihazırda faaliyet gösteren mevcut Katı Atık Düzenli Depolama

Sahasının iyileştirilerek çalıştırılması,
•

Kira bedeli ödenmesi

karşılığında kiralanması İşlerini kapsar.
İdaremiz tarafından işletilen İzmir İli, Bergama İlçesi, Kaşıkçı Mahallesi
sınırları içerisinde J18D20D numaralı pafta üzerinde yer alan toplam
279.362,78 m2’lik (27,93 ha) alanda mevcutta bulunan Bergama Katı
Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin 172.908,84 m2’lik (17,29 ha)
kısmında; Bergama, Dikili ve Kınık ilçeleri sınırları dahilinde oluşan
evsel katı atıkların geri kazanım/bertaraf edileceği Entegre Katı Atık
Yönetim Tesisin kurulması, Tesisin 15 yıl süre ile işletilmesi için tesisin
kiraya verilmesi işi’ dir.
İhale Yöntemi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre
“Kapalı Teklif Usulü”
Kira bedeli ödemesi ve 15 yıllık kira süresi Entegre Katı Atık Yönetim

İşin Süresi

Tesisi'nin işletmeye alındığı tarihten itibaren başlayacaktır.
Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip
31.12.2020 tarihine kadar tesisleri kurup işletmeye almakla yükümlüdür.
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Arsa (m2)

Pafta No

279.362,78 m2’lik (27,93 ha)

Tesisin Yeri ve
Miktarı

İzmir

Bergama

Kaşıkçı

J18D20D

alanın

172.908,84

m2'lik

(17,29 ha) kısmıdır.
-Kira bedeli, her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde
bulunduğu ay itibariyle TÜİK'in ilan edeceği bir önceki yılın 12 (oniki)
aylık TÜFE ortalaması nispetinde arttırılması ile güncellenecektir. Söz
konusu işin kira bedeli Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin işletmeye
alındığı tarihten itibaren peşin olarak yılda bir İdareye ödenecektir.
-Yıllık kira bedeli KDV hariç 35.000 TL’dir. İhalede istekli tarafından
yapılacak arttırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli
her hal ve takdirde KDV hariç 35.000 (otuzbeşbin) TL’den az
olmayacaktır.

Yüklenici

İdareye

kira

karşılığı

yıllık

KDV

hariç……………………..TL (35.000 TL (otuzbeşbin) +………….
ihalede teklif edeceği bedel ) üzerinden kira verecektir.
-Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde bulunan
işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, kazı, dolgu,
nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.) yapılmasında, inşaat ve
işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü güvenliği ve bunun
getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve masraflar Yüklenici’ye
Asgari Şartlar

aittir.
- Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip
31.12.2020 tarihine kadar tesisleri kurup işletmeye almakla yükümlüdür.
Bu süreç içerisinde Yüklenici, Entegre Atık Yönetimi kapsamında;
Geçici Faaliyet Belgesini ve ayrıca enerji üretimi kapsamında; min. 2
MWe kurulu güç için kabul belgesini (Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'ndan) almakla yükümlüdür.
- Yüklenici, Fizibilite Raporu doğrultusunda sadece kendisine kiralanan
17,29 ha’lık alan için değil tüm proje alanının (27,93 ha) ÇED Olumlu
Kararı’nın alınmasından ve ÇED Olumlu Kararı’na ilişkin ödenecek tüm
bedellerden sorumludur.
- Elektrik enerjisi üretim tesis alanına (enerji nakil hattı dahil) ait; enerji
üretim izni, bağlantı izni, orman izinleri vb. tüm izinler Yüklenici
sorumluluğundadır. Elektrik üretim tesisi lisansı, Yüklenici adına
alınacağından; enerji üretim tesisi alanı için Orman İzin bedelleri ve
yıllara sair ilgili kuruma (Orman Bölge Müdürlüğü’ne) ödenecek
bedeller Yüklenici sorumluluğundadır. Bu alana ilişkin izin süreleri ve
ödemelerin takibi Yüklenici sorumluluğundadır.

Tahmin Edilen
Bedel

74.912.500 TL (yetmişdörtmilyondokuzyüzonikibinbeşyüzTürkLirası)
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Geçici Teminat
Miktarı
İhale Dosyası
Satış Bedeli
İhale Dosyasının
Görüleceği ve
Temin Edileceği
Adres/Yer
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2.247.375,00 TL(ikimilyonikiyüzkırkyedibinüçyüzyetmişbeşTürkLirası)
İhale dokümanı satış bedeli 500- (Beşyüz)TL.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
900 Sokak No: 17 Kat: 1 Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Dosyasının
Görüleceği ve

Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09:30-

Temin Edileceği

11:30/13:30-16:00

Saat
İhale için Son
Evrak Verme
Tarihi ve Saati
İhale için Evrak
Teslim Adresi
İhale Tarihi ve
saati (Dış
Zarfların açılması)

Tarih: 11/07/2019
Saat: 12.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
900 Sokak No: 17 Kat: 1 Hisarönü Konak/İZMİR
Tarih: 11/07/2019
Saat: 14.00

İhale Salonu
Adresi (Dış

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:3 No:309 Encümen Toplantı

zarfların açılacağı

Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak /İZMİR

yer)
Mali Tekliflerin
Açılma Tarih ve
Saati

Tarih: 18/07/2019
Saat: 14.00

İhale Komisyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen

Toplantı Yeri

Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak /İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve
hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim
adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi
Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No:17 Kat:1 Hisarönü Konak/İZMİR adresine
teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak
gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.
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3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhale, bu Şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi,
1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
elektronik posta adresi
1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi ya da ilgili
Meslek Odası Belgesi
1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.5. Teklifin tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi,
1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan
tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
1.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra
alınmış olmalıdır),
1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına
düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.11.İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 18. maddesinde sayılan
durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,
1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan
gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7.,1,8 Maddelerinde belirtilen
esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler,
1.13.Yer Görme Belgesi,
1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak
yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,
1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
İsteklinin muhammen bedelin % 25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu,
1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler
1.16.1. İstekli,
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İstekli, Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında katı atık düzenli
depolama sahasından ve/veya evsel katı atık biyometanizasyon tesisinden minimum 2 MWe
elektrik üretim kapasiteli kurulu güce sahip biyogaz enerji üretim tesisini kurmuş, işletmiş
ve/veya kurmuş, işletiyor olduğunu gösterir aşağıdaki belgeleri İdare’ye sunulacaktır.
a) EPDK Üretim Lisansı,
b) Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan Kabul Belgesi,
c) Elektrik Enerjisi Üretim Tesisini en az 1 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu
belgeleyen ilgili kurumdan (Belediye, Birlik vb.) alınmış yazı,
1.16.2. Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 200 ton/gün
kapasiteli mekanik atık ayırma ve biyolojik işlem (biyometanizasyon ve/veya kompost) tesislerini
içeren Mekanik Biyolojik İşlem Tesislerini kurmuş, en az 1 yıldır işletmiş ve/veya kurmuş, en az
1 yıldır işletiyor olduğunu gösteren ilgili kurumdan (Belediye, Birlik vb.) alınmış yazıyı İdare’ye
sunulacaktır.
1.16.3. Belediye evsel atıklarına dayalı tek bir sözleşme kapsamında; en az 200 ton/gün
kapasiteli katı atık düzenli depolama tesisini en az 1 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğunu
gösteren ilgili kurumdan (Belediye, Birlik vb.) alınmış yazıyı İdare’ye sunulacaktır.
1.16.4. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla
hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.
1.16.5.Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı
tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın, 1.16.1, 1.16.2, ve 1.16.3 Maddeleri’nde belirtilen
yeterlilik kriterlerinin sağlanması yeterlidir.
2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık
olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim statüsündeki isteklilerin teklif mektupları bütün
ortaklar tarafından imzalanacaktır.
2.2. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık
kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 35.000 (otuzbeşbin) TL’den az olmayacaktır.
İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte
olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması
mecburidir.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir
başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde
kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta
serbesttir.
İLAN OLUNUR.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi
: 01.07.2019
Son Başvuru Tarihi
: 15.07.2019
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi
içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gereklidir)
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/
PROGRAM

Rektörlük

Yabancı
Diller

KADRO KADRO
ÜNVANI SAYISI
Doçent

1

—— • ——

KOŞULLAR
Dünya Dilleri ve Edebiyatı alanında
Doçent unvanı almış olmak.
5727/1/1-1

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen
kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi
içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
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3- Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca
denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
4- Not dökümleri
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
8- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
Başvurular Üniversitemiz ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine
kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
FAKÜLTE/

BÖLÜM/

KADRO

KADRO

YÜKSEKOKUL

PROGRAM

ÜNVANI

SAYISI

Plato Meslek
Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi

Öğretim
Görevlisi

1

KOŞULLAR
Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak.

: 01.07.2019
: 15.07.2019
: 17.07.2019
: 19.07.2019
: 22.07.2019

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde
yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5727/2/1-1

—— • ——

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi
alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz
sorumlu değildir.)
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Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak
onaylanması gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti yâda e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti.
7. Geçerli ALES Belgesi.
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).
10. Adli Sicil Belgesi.
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
Resmi Gazetede Yayım Tarihi
: 01.07.2019
Son Başvuru Tarihi
: 16.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi
: 18.07.2019
Giriş Sınavı Tarihi
: 22.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi
: 25.07.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr
Başvuru Adresi
: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu)
Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan
Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul
Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde
(www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
YDS/
BÖLÜM

PROGRAM

DENGİ

KADRO
UNVAN SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR
Bilgisayar

Mühendisliği,

Bilişim

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım
Bilgisayar

Bilgisayar

Yabancı Dil

Öğretim

Teknolojileri Programcılığı Şartı Aranmaz Görevlisi

1

Mühendisliği Lisans Bölümlerinden
herhangi birinden mezun olmak ve
alanı ile ilgili tezli yüksek lisans
yapmış olmak.

Mimarlık ve
Şehir
Planlama

Mimari

Yabancı Dil

Öğretim

Restorasyon Şartı Aranmaz Görevlisi

Mimarlık Lisans Bölümünden mezun
1

olmak ve alanı ile ilgili tezli yüksek
lisans yapmış olmak.
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi
alınacaktır.
İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belgelere, bilgilere, tarihlere, adreslere ve
sonuçlara Üniversitemizin web sayfası http://www.isikun.edu.tr/akademik-acik-pozisyonlar
üzerinden ulaşılabilir.
Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Öğretim Görevlisi kadroları için Üniversitemiz ilgili Akademik Birimine şahsen (Öğretim
Görevlileri için posta yoluyla da yapılabilir); Profesör kadrosu için ise Rektörlüğümüze şahsen
yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde
başvurmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fakülte
Fen Edebiyat
Fakültesi

Bölüm

Unvan

Adet

Koşullar
- Gelişim Psikolojisi alanında araştırma

Psikoloji

Profesör

1

yapmış olmak ve eğitim deneyimine
sahip olmak.
- Bilgi Kuramı ve Kablosuz İletişim

Mühendislik
Fakültesi

Kuramı alanlarında bilimsel çalışmalar

Elektrik Elektronik

Profesör

1

yapmış olmak.
- İngilizce ders verme yeterliliğine sahip

Mühendisliği

olmak.
Sağlık Hizmetleri

Tıbbi Laboratuvar

Öğretim

Meslek Yüksekokulu

Teknikleri

Görevlisi

Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Öğretim
Görevlisi

- Biyokimya lisans mezunu olmak ve
1

Adli Tıp alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
- Tıp Fakültesi mezunu olmak ve

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

5731/1-1
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara
göre öğretim elemanları alınacaktır.
Başvuru Süresi

: 1 TEMMUZ - 16 TEMMUZ 2019

Son Başvuru Tarihi

: 16 TEMMUZ 2019 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr/ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi

: 18 TEMMUZ 2019

Giriş Sınavı Tarihi

: 22 TEMMUZ 2019

Sonuç Açıklama Tarihi

: 24 TEMMUZ 2019

Fakülte/
SHMYO

Unvan

Anabilim Dalı/

Kadro

Bölüm/Program

Sayısı

Açıklama
Tedavi (Diş) programında doktora yapmış

Diş
Hekimliği

Profesör

Restoratif Diş
Tedavisi

olmak. Caridex sistemi ile çürük temizleme
1

yönteminin

klasik

karşılaştırılması

yöntem

konusunda

ile
bilimsel

çalışmaları olmak.
Protetik diş tedavisinde uzmanlık yapmış
Diş
Hekimliği

Doçent

Protetik Diş
Tedavisi

1

olmak. Ağız içi lazer kaynak uygulamasının
pulpa ısısına etkisi konusunda bilimsel
çalışmaları olmak.
Protetik diş tedavisinde uzmanlık yapmış
olmak. Farklı formlarda zirkonyum oksit

Diş
Hekimliği

Öğretim Görevlisi

Protetik Diş
Tedavisi

1

nanopartikülleri ile güçlendirilmiş PMMA
kaide

materyallerinin

mekanik

özelliklerinin

bazı

fiziksel

ve

değerlendirilmesi

üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
Protetik diş tedavisinde uzmanlık yapmış
olmak. Çeşitli simanlar kullanılarak farklı
Diş
Hekimliği

Öğretim Görevlisi

Protetik Diş
Tedavisi

1

yükseklik

ve

genişlikteki

abutmentlere

simante edilen implant destekli kronların
retansiyonlarının in vitro değerlendirilmesi
üzerine bilimsel çalışmaları olmak.
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Protetik diş tedavisinde doktora yapıyor
olmak.
Beden Eğitimi ve Spor programında doktora

Spor
Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

Antrenörlük
Eğitimi

1

yapmış olmak. Çocuklarda judonun fiziksel
gelişimleri

üzerine

etkileri

konusunda

bilimsel çalışmaları bulunmak.
Spor
Bilimleri
Tıp
Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Profesör

Antrenörlük
Eğitimi

Anatomi

Antrenörlük, spor yöneticiliği ve öğretmenlik
1

alanlarında yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.

1

Tıp doktoru ve Anatomi dalında uzmanlık
yapmış olmak.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Bilim Dalı için alınacaktır. Tıp doktoru ve İç
Hastalıklarında uzmanlık yapmış olmak,

Tıp
Fakültesi

Endokrinoloji
Profesör

İç Hastalıkları

1

ve

Metabolizma

Bilim

Dalınında uzmanlık yapmış, polikistik over
sendromlu hastalarda trombosit aktive edici
faktör-asetil hidrolaz, paraoksonaz, okside
LDL

düzeyleri

konusunda

bilimsel

çalışmaları olmak.
Tıp
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri

Sağlık
Bilimleri
Sağlık
Bilimleri
Sağlık
Bilimleri

Araştırma Görevlisi

Profesör

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Tıbbi
Mikrobiyoloji
Beslenme ve
Diyetetik

Beslenme ve
Diyetetik

Hemşirelik

1

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Anabilim

Dalında

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Beslenme ve diyetetik bölümünde doktora

1

yapmış olmak. Beslenme bilimleri dalında
bilimsel çalışmaları olmak.
Beslenme ve diyetetik bölümünde yüksek

1

lisans yapmış olmak. Sporcu beslenmesi
konusunda bilimsel çalışmaları olmak.

2

Hemşirelikte yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Ebelik veya doğum ve kadın hastalıkları

Araştırma Görevlisi

Ebelik

2

alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
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Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca
Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer
ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını
belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı
ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet
adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri
içeren 4 adet CD ile Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
2-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını
belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı
ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin
edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın
listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer
belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15
gün içerisinde yapılacaktır.
NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz
edeceklerdir.)
- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması
gerekmektedir.)
- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri
gerekmektedir.)
- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü
öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan
şartı aranmaz
- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine
Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web
adresinden
veya
http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/
OgrUyeAtanmaOlcutleriYonergesi(11.02.2019).pdf olarak ulaşılabilir.
- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8
web adresinden ulaşılabilir.
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UNVANI ADEDİ DERECE
Doçent
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

BİRİMİ

1

1

İlahiyat
Fakültesi

1

3

Eğitim Fakültesi

1

3

Ayancık Meslek
Yüksekokulu
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BÖLÜM/
ANABİLİM DALI/
ALANI
PROGRAM
Temel İslam
Kur’an semantiği alanında çalışma
Bilimleri/Tefsir yapmış olmak.
Özel Eğitim/Zihin Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar
Engelliler Eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.
Dış Ticaret/Dış
Ticaret

—— • ——

Çalışma Yaşamı Mevzuatları ve
İnsan Kaynakları Yönetimi ile
ilgili çalışma yapmış olmak.

5607/1/1-1

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine
eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.
Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az
tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli
yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında
en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz
beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
7- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek
lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya
da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
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SINAV TAKVİMİ
İlan tarihi

:

01/07/2019

Başvuru başlangıç tarihi

:

01/07/2019

Son başvuru tarihi

:

16/07/2019

Ön Değerlendirme tarihi

:

23/07/2019

Giriş sınav tarihi

:

30/07/2019

Sonuç açıklama tarihi

:

05/08/2019

İnternet adresi

:

www.sinop.edu.tr

BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİRİM ADI
BOYABAT MESLEK
YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

ADRES
Fakülte Cd. Esentepe Mah. 57200
Boyabat / Sinop
Osmaniye Mahallesi Karagöl Sokak
Yeni MYO No:30C Sinop

0 368 315 0101
0 368 271 5785

İlan
Anabilim Dalı/

Detay
No

Birim

Bölüm

Program

Yabancı
Unvan

Derece

Adet ALES

Dil

Aranan Özel Şartlar
İnşaat Mühendisliği
bölümü lisans
mezunu olup Yapı
Eğitimi alanında tezli

201921

Boyabat

Mimarlık ve

Meslek

Şehir

Yüksekokulu

Planlama

Mimari
Restorasyon

yüksek lisans yapmış

Öğr. Gör.
(Ders

4

1

70

-

olmak. Yükseköğretim
kurumlarında lisans

Verecek)

sonrası en az 2 yıl
ders verme
deneyimine sahip
olmak.
Rekreasyon Yönetimi
bölümü lisans

Turizm
201922

İşletmeciliği

Rekreasyon

Rekreasyon

ve Otelcilik

Yönetimi

Yönetimi

Yüksekokulu

Arş. Gör.

6

1

70

50

mezunu olmak.
Rekreasyon Yönetimi
alanında doktora
yapıyor olmak.

İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen özel şartlara uygun olarak
gönderilmesi gerekmektedir.)
1- Başvuru Formu. (http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-9 web adresinden
temin edilebilir.) (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)
2- Özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
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5- ALES sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)
6- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge)
(İnternet çıktısı)
7- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora mezuniyet belgeleri
8- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora transkript belgeleri
9- Yüksek Lisans/ Doktora Öğrenci Belgeleri
10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik
belgesi
11- Hizmet belgesi. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile
ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)
12- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik
İmzalı Olmalıdır)
AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru
yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate
alınmayacaktır.
2- Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce
kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer
almalıdır. (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni
tarihli olması gerekmektedir.)
3- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu
Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde
aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
5- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvurular
şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar
dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza
ulaşmış olması gerekmektedir. Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
7- Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden
ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
9- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve
kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
10- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan
ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
11- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda
belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/
transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
12- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında
gönderilmesi gerekmektedir.
5607/2/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine
Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş
Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 1267)

1

YÖNETMELİKLER
–– Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

–– Fenerbahçe Üniversitesi Ana Yönetmeliği

3

TEBLİĞ
–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)

7

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

15

b - Çeşitli İlânlar

28

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

68

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

